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Redactie
Een hoop cultuur in dit nummer: 
Ons eigen Theater Utrecht heeft 
een prachtige voorstelling in de  
Paardenkathedraal. Een aanrader!
Maar ook over de grens, in Noord, 
gebeurt heel veel op zondag 22 
april, met de Culturele Zondag 
Noordwaarts.
Lauwerecht is flink in opmars. En 
het Bewonersplatform is daar ook 
actief. Enkele vaste activiteiten die 
in Buurtcentrum De Leeuw plaats-
vindt, zie je op pagina 16. 
Verder hebben we een nieuwe  
columniste, Anne-Marie de Ruiter. 
Zij is onze eigen luizenmoeder in 
wording uit de Zeeheldenbuurt.   
Laat ons weten wat je leuk vindt! 

Colofon
www.mensenwijk.nl / info@mensenwijk.nl

Hoofdredactie: Puck ’t Hart 
Eindredactie: Stephanie de Blieck
Drukwerk: Drukwerkconsultancy
Ontwerp: Puck grafisch ontwerp 
Oplage: 15.000

REDACTIE: Puck ’t Hart, Peter Boer, 
Maurice Hengeveld, Fien van Walbeek, 
Yvonne van Zaanen, Vicky Pronk,  
Helen Kret, Wendy van Zanten, Fred 
Penninga, Tieneke de Groot en  
Anne-Marie de Ruiter.

UTRECHT NOORDOOST bestaat uit 
de wijken Tuindorp, Tuindorp-Oost, 
Voordorp, Tuinwijk, Vogelenbuurt,  
Wittevrouwen, Lauwerecht, Staats- 
liedenbuurt, Zeeheldenbuurt, Henge-
veldstraat en omgeving Huizingabuurt.

Tijm
Fianne en Martijn zijn een jong stel met passie voor lekker eten. Martijn houdt 
van koken, Fianne houdt van ondernemen en samen bedachten ze TIJM! Ze heb-
ben een goede buurt uitgekozen om te starten. Het Willem van Noortplein is 
enorm opgebloeid en dat zie je terug in alle nieuwe zaakjes. Naast de goed-
lopende Vershoek, Sis Bakery, Badhu, AH, DIO en Actual Bike Wear, zijn nu ook 
Cafe Willem, Staffhorst Vinyl en Q-Vignes erbij gekomen. 

Tijm biedt heerlijke en gevarieerde afhaal- en bezorgmaaltijden. Voor een schappe-
lijke prijs. Van pasta en pompoenlasagne tot daging rendang en tabouleh.
“Wij vinden dat iedereen elke avond écht goed zou kunnen eten. Een gezonde maal-
tijd die je een goed gevoel geeft, bereid met ingrediënten waar je blij van wordt. 
Met dat idee zijn we Tijm begonnen. Geen overdreven luxe, gewoon lekker eten. Om 
het leven een stukje fijner en gemakkelijker te maken. Of gewoon voor iedereen die 
simpelweg geen tijd of zin heeft om te koken.”

Dieetwensen zijn allemaal bespreekbaar. “Binnen ons menu is altijd een vegetari-
sche, veganistische, lactosevrije en glutenvrije maaltijd te vinden. We serveren onze 
maaltijden warm in bakjes gemaakt van bagasse. Dit is suikerrietpulp en is volledig 
biologisch afbreekbaar. En we hebben dus echt van alles, voor iedereen wat.” 

Bij Tijm kun je warme avondmaaltijden afhalen of laten bezorgen. Er is ook mogelijk-
heid om te komen eten, in de zaak of op het terras. En als je daar toch bent, probeer 
dan eens een huisgemaakt gemberbiertje! Zodra het voorjaar en de zon doorbreekt, 
wordt het terras van Tijm een gewild plekje!

TIJM  
tijmutrecht.nl • Pieter Nieuwlandstraat 5 • info@tijmutrecht.nl • 030-737 0585

Bijzondere 
ondernemer

Puck ’t Hart, 
uitgever Mens en Wijk

Heb je nieuws? Meld het ons!
Mail: info@mensenwijk.nl
www.mensenwijk.nl
Facebook.com/mensenwijk
Twitter: @mensenwijk

Woon je in Noordoost en heb je geen nee/nee- 

sticker maar ontvang je toch geen Mens en 

Wijk? Meld het, we bezorgen deze na!
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Intensieve huiswerkbegeleiding 
en bijles voor leerlingen van 

VMBO-TL, HAVO, 
VWO en Gymnasium

De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-636 85 10 / 06-225 005 34                             
info@matchpoint.nu
 

www.matchpoint.nu
Ook geopend op zondag!



Noordoost Toost
Toen ik mijzelf een aantal 
maanden geleden mocht voor-
stellen in Mens en Wijk ver-
telde ik dat ik Utrecht Noord-
oost zo mooi vindt, omdat er 
zoveel gebeurt. Op 13 januari werd 
dat maar weer eens duidelijk. Die dag  
organiseerde het wijkbureau, het buurtteam 
en Wijk&co de Noordoost Toost. 

Het idee voor deze toost was om te proosten op alle 
mensen die zich inzetten om van onze wijk, een nog 
mooiere wijk te maken. En dat is gelukt! Er was een 
mooie opkomst, een grote diversiteit aan mensen. Men-
sen die al vaker in Buurtcentrum De Leeuw waren  
geweest en mensen die er voor het eerst waren. 

De dag begon met het Repair Café en KrijgdeKleertjes, 
twee initiatieven die zich op een prachtige manier bezig-
houden met het (her)gebruiken van kleding en kapotte  
apparatuur. We sloten de dag af met een Pubquiz over onze 
wijk en een toost van wethouder Everhardt op de mensen 
die deze wijk zo bijzonder maken. 

Veel initiatieven, waaronder KrijgdeKleertjes, zijn altijd 
op zoek naar extra helpende handjes. Wil jij eraan bijdragen 
dat we in 2019 op nog meer mensen kunnen toosten? Laat 
het vooral weten. 

Justin van Riel 06-236 524 09
Justin.vanriel@wijkenco.nl

Denk je mee?
Bijeenkomst over OUDER WORDEN op donderdag 22 maart 
van 16.00 tot 20.00 uur in Buurtcentrum De Leeuw. 
Hoe kun je zolang mogelijk in het huis blijven wonen waar 
je nu woont? En is het sociale netwerk sterk en toekomst-
bestendig genoeg? Voor iedereen tussen de 50 en 70 jaar.

Wijk & co
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T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

VBU

VERHUISBEDRIJFUTRECHT
vertrouwd   betaalbaar   veelzijdig

T: 030 205 4444
info@verhuisbedrijfutrecht.nl
www.verhuisbedrijfutrecht.nl

Onze klanten beoordelen ons gemiddeld 
met een 9,1 en 99% beveelt ons aan!

Lever deze advertentie in 
en ontvang 10% korting! 
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Bouwen in Lauwerecht
Nieuwe woonbuurt in de steigers

Lauwerecht, op de oostoever van 
de Vecht, staat aan de vooravond 
van een ingrijpende transforma-
tie. De noordelijke punt veran-
dert de komende jaren van een 
ietwat onbestemde buurt met 
veel leegstaande kantoorgebou-
wen in een gemixte en levendige 
woonbuurt.      

Transformatie van start
Vanaf de Verenigingdwarsstraat tot aan 
de Gerbrandystraat gaan de komende tijd 
heel wat veranderingen plaatsvinden, be-
doeld om de leefbaarheid en de woonkwa-
liteit in Lauwerecht-Noord te verbeteren. 
Met de sloop van het voormalige belas-
tingkantoor aan de Gerbrandystraat begin 
2018 staat de transformatie van de ietwat 
onbestemde buurt volgens de gemeente 
inmiddels officieel op het punt van  

beginnen. Maar eigenlijk was de transfor-
matie al in gang gezet aan de Oudlaan en 
Schermerhornstraat, waar door Plegt-Vos 
recent 18 nieuwe twee- en driekamer- 
appartementen en 24 woonstudio’s voor 
begeleid wonen van Amerpoort werden 
gerealiseerd. En met het iets verderop 
aan de Verenigingstraat/hoek Schermer-
hornstraat gerealiseerde en bijzonder 
aansprekende woonproject in particulier 
opdrachtgeverschap.  

CPO Verenigingstraat
Dat bouwen in Collectief Particulier  
Opdrachtgeversschap (CPO) iets moois 
kan toevoegen aan de buurt blijkt. Al 
in juni 2016 zijn daartoe de eerste  
palen de grond in gegaan voor de bouw 
van tien moderne stadswoningen voor 
een eigenzinnige groep jonge Utrechters.  
Mitros verkocht eerder de kavels waarop 
de groep vervolgens haar eigen plan  

ontwikkelde. Werving vond destijds 
plaats binnen het Mitros-zelfbouwpro-
gramma Made by U. Het plan omvat naast 
de prachtig vormgegeven stadswoningen 
ook een eigen besloten parkeerterrein. 
De CPOverenigingstraat.nl selecteerde 
Urbannerdam als procesbegeleider, KAW 
architecten voor het ontwerp en Vink 
+ Veenman voor de bouw. De woningen  
naderen inmiddels, iets later dan  
gepland, de oplevering en laten een 
mooie variatie zien van volumes en  
indelingen. Een prachtige toevoeging aan 
de wijk! 

Herinrichting openbare ruimte
Op de tegenovergelegen locatie aan de 
Verenigingstraat start binnenkort een 
tweede zelfbouwproject voor twintig een-
gezinswoningen, dat naar verwachting 
eind 2018 worden opgeleverd. 
 

TEKST MAURICE HENGEVELD • FOTO’S YVONNE VAN ZAANEN



MENSENWIJK   5

Door al deze projecten komt er aangren-
zend ruimte voor een aaneengesloten 
groenstrook: het Pocketparc Schermer-
hornstraat. Omwonenden willen het 
parkje vooral gebruiken als natuurlijke 
speelplek, kijkgroen, ontmoetingsplek en 
om water symbolisch te beleven. Ze zien 
graag een losse, vloeiende inrichting. Een 
ontwerp hiervoor is samen met huidige 
en toekomstige bewoners gemaakt. Begin 
2018 wordt een aanvang gemaakt met 
het in fases herinrichten van de openbare 
ruimte van de Verenigingstraat, Goeman 
Borgesiusstraat en de Schermerhorn-
straat. Eind 2018 moet deze herinrichting 
klaar zijn.  

Veel studenten en starters 
Grotere ontwikkelingen vindt je noorde-
lijker in het gebied, zoals aan de Willem 
Dreeslaan/Van Karnebeekstraat/Oudlaan, 
waar het voormalige kantoorgebouw met 

bedrijfshal van Strukton inmiddels is 
gesloopt om plaats te maken voor een 
nieuw complex met 154 huurappartemen-
ten voor starters. Het schuin tegenover 
gelegen voormalige kantoor van UWV aan 
de Willem Dreeslaan is door ontwikkelaar 
Bakkers-Hommen Waerdevast getransfor-
meerd tot woongebouw voor studenten 
met 134 onzelfstandige wooneenheden. 
Bewoners huren een slaapkamer en ma-
ken daarbij gebruik van gemeenschap-
pelijke voorzieningen. En op de plek van 
het voormalige belastingkantoor aan de 
Gerbrandystraat komen ook woningen 
voor starters en studenten. De bestaande 
bouw wordt gesloopt om plaats te ma-
ken voor nieuwbouw met ongeveer 480 
huurappartementen voor starters op de 
woningmarkt. 

Blijf op de hoogte
Lauwerecht-Noord ondergaat met al deze 

ontwikkelingen een flinke metamorfose. 
In totaal komen er ruim achthonderd 
nieuwe woningen en zal de openbare 
ruimte in het gebied opnieuw worden 
ingericht. Wie op de hoogte wil blijven 
van de ontwikkelingen en actualiteiten 
verwijzen wij naar de webpagina hieron-
der. Daar valt in de nieuwsbrief van 2016 
een volledig(er) overzicht van de ontwik-
kelingen terug te lezen inclusief plan-
ning, maar je kunt natuurlijk ook altijd 
een wandelingetje door de buurt maken 
en zien wat er gebeurt.   

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/
bouwprojecten/masterplan-talmalaan-ontwik-
kelingen-lauwerecht-noord/

Het Pocketparc wordt 
een natuurlijke speel-en 

ontmoetingsplek, met 
kijkgroen en 

water 

Lauwerecht-Noord ondergaat met al deze ontwikkelingen een flinke 
metamorfose met in totaal ruim 800 nieuwe woningen
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Theater Utrecht
The Bright Side of Life & Platonov

TEKST PIETA KOOPMAN FOTO’S JELMER DE HAAS, JENNEKE BOEIJINK, MAARTEN MOOIJMAN

 
 

'Wat ga jij eraan doen om de multicul-
turele samenleving te laten slagen?’ 
Die vraag stelt theatermaker Bright  
Richards aan het publiek in zijn nieuwe 
theatervoorstelling The Bright Side of 
Life die hij bij Theater Utrecht maakt. 
Bright was een beroemd acteur in  
Liberia, maar moest twintig jaar  
geleden vluchten vanwege de burger-
oorlog. Theater hielp hem een nieuw  
bestaan op te bouwen in Nederland.  
Hierover maakt hij samen met schrijver 
en regisseur Ko van den Bosch de  
komische en confronterende vertelling 
met livemuziek The Bright Side of Life, 
een coproductie van Theater Utrecht en 
New Dutch Connections. De voorstelling 
is in De Paardenkathedraal te zien van 
29 maart t/m 4 april.

The Bright Side of Life vertelt over een 
acteur die zijn thuisland, waar hij  
beroemd en geliefd was, moet ontvluch-
ten. Eenmaal in Nederland gaat hij inbur-
geren en op zoek naar nieuw publiek. De 
voorstelling gaat over hoe je als persoon 
omgaat met het achterlaten van je oude 
wereld en het integreren in een nieuwe. 
Uiteindelijk blijkt dat niet daar waar je 
vandaan komt, maar daar waar het goed 
met je gaat, je thuis is.

Jonge nieuwkomers
New Dutch Connections is een Utrechtse 
stichting die onder andere theater inzet 
voor de empowerment van jonge nieuw-
komers. De komst van meer dan zestig-
duizend vluchtelingen naar Nederland en 
de bijkomende uitdaging voor zowel deze 
mensen als de Nederlandse samenleving, 
inspireerde Bright Richards tot het maken 
van deze nieuwe voorstelling.

Actie: koop een extra kaart 
voor een vluchteling
Bright Richards biedt bezoekers de kans 
om een extra kaart te kopen voor een 
vluchteling of statushouder. Om hen te 
ontmoeten en mee in gesprek te gaan. 
New Dutch Connections zorgt ervoor 
dat het extra kaartje aan een vluchte-
ling wordt gegeven die graag wil komen  
kijken. Voorafgaand aan de voorstelling 
is er een speciaal voorprogramma waar 
het publiek de introducé ontmoet. Deze 
actie is geldig in alle theaters van de 
tournee.

The Bright Side of Life 
Theater De Paardenkathedraal
Première: zaterdag 31 maart 
Tournee: 29 maart t/m 25 april 2018

Kaartjes zijn te koop aan de deur of via 
www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/
bright-side-life

ʻDaar waar het goed met je gaat, is je thuisʼ 

Bright Richards tijdens het Uitfeest met een voorproefje van zijn nieuwe voorstelling.      
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Platonov 
Theater Utrecht maakt in deze periode 
ook nog een andere bijzondere voorstel-
ling: Platonov. Die biedt je een confron-
terende blik in het leven van een hechte 
groep vrienden die samenwonen in een 
grote loft in de stad. Ze worstelen met 
het leven, de liefde en met elkaar. 
Regisseur Thibaud Delpeut zet met tien 
jonge talentvolle acteurs op een bril-
jante en grappige manier een voor ieder-
een herkenbaar en confronterend beeld 
van deze tijd neer. Delpeut maakte een 
radicale en moderne bewerking van de 
oorspronkelijke tekst (1881) van Anton 
Tsjechov (vertaling Jacob Derwig). Bereid 
je voor op een onstuimige avond in het 
theater.

Dit stuk moet jij (met je vrienden) zien!
Ook als je géén theaterdier bent, of  
misschien juist dan: ga vooral kijken! 
Want je beleeft deze voorstelling als een 
film. Grote kans dat jij jezelf, of een van 
je vrienden, herkent in een van de tien  
personages. 

Hartverscheurend
Tsjechov, een van de grootste Russische 
schrijvers uit de literatuurgeschiede-
nis, schreef Platonov eind 19e eeuw.  
Regisseur Thibaud Delpeut, alom  
bejubeld om zijn radicale en vernieu-
wende visie, brengt het verhaal naar het 
heden als een hartverscheurend eerlijke 
voorstelling over de kracht van liefde. 
Een stuk waarin hij misschien meer dan 
ooit iets van zichzelf legt: ‘Als ik niet 
veranderd was als mens, dan was ik als 
Platonov geworden.’

Platonov wordt gerepeteerd in De  
Paardenkathedraal. De voorstellingen zijn 
in het hele land te zien en de tournee 
eindigt op 11 en 12 mei in de grote zaal 
van de Stadsschouwburg in Utrecht.
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Hartverscheurend eerlijke 
voorstelling over de kracht 
van liefde

Theater De Paardenkathedraal
Veeartsenijstraat 155

Theater Utrecht    
Kantoor: Hoefijzerstraat 10   
 
030 - 273 7300
info@theaterutrecht.nl
www.theaterutrecht.nl

Volg Theater Utrecht op Facebook, 
Twitter of Instagram voor een kijkje 
achter de schermen! #theaterutrecht

Theater Utrecht 
Theater Utrecht is een toneelgezelschap 
dat repeteert en optreedt in een eigen 
theater, De Paardenkathedraal aan de 
Veeartsenijstraat in Wittevrouwen. Van 
hieruit trekt het gezelschap naar theaters 
en schouwburgen in heel Nederland. 

Het gebouw is een voormalige manege 
van de Rijks Veeartsenijschool, de latere 
Faculteit Diergeneeskunde van de Uni-
versiteit Utrecht. De manege werd door 
rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen 
en gebouwd in het begin van de twin-
tigste eeuw. De naam Paardenkathedraal 
ontstond in de volksmond, wegens de 
karakteristieke voorgevel met de neogo-
tische ramen. Sinds 1993 fungeert het 
gebouw als theater. 
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TEKST TIENEKE DE GROOT

Natuur

Denk aan bomen. Dikke bomen, oude 
bomen. Het liefst een aantal bij elkaar. 
Denk daar een zoogdier in. Dan doemt 
er vanzelf zo’n roodbruine klauteraar 
op met een lange staart en pluimen 
op de oren. Behendig, schichtig en 
toch nieuwsgierig, en met een hoog 
schattigheidsgehalte: een eekhoorn. 
In Tuindorp-Oost zag ik eens een eek-
hoorntje dansend over een halfvergane 
dakgoot van een oud schoolgebouw 
rennen. Rare plek, vond ik. Want ver 
weg buiten de bossen waarmee ze ge-
associeerd worden. Maar hoe raar was 
het eigenlijk?

Er bestaat een site waarop mensen hun 
waarnemingen van planten of dieren kun-
nen invoeren: waarneming.nl. Als je op 
deze site zoekt op de soort eekhoorn in de 
afgelopen vier jaar en inzoomt op Utrecht 
dan valt er iets op. Veel waarnemingen in 
de (noord)oostkant van de stad, namelijk 
in (of aan de rand van) volkstuinparken, 
te weten de Pioniers, Ons Buiten en een 
enkele uit De Driehoek, vlakbij waar ik 
er een zag. Ook in de Voorveldse Polder 
worden ze vaak gezien. Eekhoorns als  
medebewoners van onze wijk? 

Meestal houden eekhoorns zich op in 
naaldbossen en bossen waar veel verschil-
lende soorten bomen staan en dus veel te 
eten is. Van oudsher komen eekhoorns op 
de bossige Utrechtse Heuvelrug voor. Van 
daaruit zijn ze naar het westen getrok-
ken, tegen de A27 gebotst, en blijkbaar 
hebben ze die barrière ergens de afgelo-
pen decennia weten te slechten. Via een 
van de tunnels en/of faunacorridors? Wat 
zoeken ze in de stad? Voedsel?

Met hun scherpe tanden kunnen ze hazel-
noten en walnoten aan, evenals beuken-
nootjes, kastanjes, en zaden van dennen- 
en sparrenkegels. Vruchten, rupsen en 
vogeleitjes staan ook op hun menu. Het 
is bekend dat eekhoorns zich in stadspar-
ken kunnen ophouden, en blijkbaar mo-
gen dat ook kleine volkstuincomplexen 
zijn. Dat ze daar voedsel komen zoeken, 
en vinden, snap ik wel. Er is er zelfs een-
tje van een appel snoepend in het tui-
nenpark de Pioniers gezien! 

Opvallend is dat er door het jaar heen 
vrijwel iedere maand wel een eekhoorn 
gezien wordt in Noordoost. Ook zijn 
een paar keer twee dieren gespot - een 
paartje, of jongen? Dan ga je toch ver-
moeden dat eekhoorns in dit deel van de 
stad nageslacht weten groot te brengen. 
Misschien in een rustig hoekje in een 
van de parken? Of misschien doen ze dat 
vlak erbuiten, op Fort de Bilt of buiten 
Noordoost in park Bloeyendael. En ver-
volgens komen zij, en hun nakomelingen, 
voedsel zoeken in de groene oases van 
Noordoost. Harde conclusies trekken mag 
uiteraard niet, maar jezelf vragen stellen 
staat vrij.

Blijf in ieder geval uitkijken naar dit 
pluimstaartje. En voer je waarneming in 
op waarneming.nl. Zo ontstaat er een 
vollediger beeld van de stedelijke ver-
spreiding van eekhoorns.

Tieneke de Groot is bioloog en woont in 
Voordorp

Pluimstaarten 
in het park
waarneming.nl

VOORTUIN 
NETWERK
VOOR ALLE ONDERNEMERS
uit Noordoost en Noord

In een informele sfeer collega- 
ondernemers ontmoeten. 
Praten over wat jou bezighoudt en 
kennis opdoen voor je bedrijf. 
Je netwerk uitbreiden met 
waardevolle contacten. 
Heb jij hier oren naar? 

Kom dan een keertje kijken bij  
Voortuin Netwerk!

Waarom lid worden van 
Voortuin Netwerk?
• Collega-ondernemers ontmoeten
• Ervaringen uitwisselen
• Kennis opdoen voor je bedrijf
• Je netwerk uitbreiden
• Gezellig borrelen met lekkere hapjes 

PROGRAMMA 2018
do 5 april > Workshop filmen met   
    je smartphone
do 7 juni  > Leden stellen zich voor
do 13 sep  > Natuurwandeling in
    het Griftpark 
do 8 nov  > Open Space 

Locatie: Coffeemania, Tiberdreef 10
Naast de glijbaan op station 
Overvecht.

www.voortuinnetwerk.nl



“Het fanatisme en 
plezier spat eraf bij 
die meiden! Geweldig!”

FOTO VICKY PRONK

Ingrid Snooy (54) is al zo’n 
vijf jaar de coördinator van de  
meidenteams bij USV Hercules. In 
het dagelijks leven werkt ze bij 
het University College. 

Haar beide kinderen hebben jaren 
bij Hercules gevoetbald. Zoon Tim 
doet dat nog steeds, dochter Lisa 
voetbalt inmiddels bij studenten-
vereniging Odysseus, maar werkt 
bij Hercules in de kantine. Aart-
Jan (Ingrids man) geeft trainin-
gen aan meidenteams en zit ook 
in de technische commissie. De 
hele familie Snooy is betrokken en  
actief bij Hercules. En dat is bijzon-
der, want het blijft lastig om vrijwil-
ligers te vinden en vast te houden. 
Ingrid: ”Bijna alle meiden die  
beginnen met voetbal, gaan door. 
Daarom groeien er bij de meiden-
teams mooie vriendschappen. We 
hebben de Vriendinnendagen, waar 
meisjes kennis kunnen maken met 
voetbal, heel leuk!”

Bekend gezicht

“Meisjes die willen 
voetballen, zijn 
altijd welkom!”
ingridsnooy@gmail.com



Kelly, geboren Rotterdamse, schrijft over haar belevenissen met de 
moedermaffia in het over het paard getilde Utrecht Noordoost.
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“Vincent en ik gaan samenwonen. In Utrecht”, 
roep ik lukraak door mijn roddelende vriendinnen 
in Starbucks heen. Drie stoere Rotterdamse vrou-
wen staren me dom en ongelovig aan. Eén korte 
zin, twee foute woorden. Samenwonen en Utrecht.
“Tja”, zeg ik, terwijl ik wezenloos voor me uit 
staar, “wel dicht bij ons werk.” Ik denk aan Hoog 
Chagrijne, muffe werfkelders en welgeteld één toe-
ristische trekpleister die ze Dom hebben genoemd. 
Is het wel een goed idee?

Opgewaardeerde buurt
Maar ik kan niet meer terug. De handtekeningen zijn 
gezet. We hebben een echt grotemenschenhuis ge-
kocht in de zogeheten Zeeheldenbuurt. Met drie eta-
ges, een zolder en een schuur, dat werk.
“Die vent van jou heeft goed geboerd met z’n gebak-
ken lucht”, concludeert mijn broer Benny als hij het 
huis bekijkt. Hij weet dat mijn Vins-de-consultant 
twee linkerhanden heeft, hij werkt immers op kût-
oor. Dus stript Benny binnen no-time en zonder enig 
overleg ons huis om het daarna weer fluitend op te 
bouwen. Vins schikt zich en haalt saucijzenbroodjes 
voor mijn broer bij bakkerij Verhoeff, gaat met lijst-
jes naar Langerak en stroopt ’s avonds snackbar Soen 
Wah leeg. Niet lang daarna wanen we ons in een pa-
leis. Al ligt dat in een opgewaardeerde buurt waar ik  
alleen mijn vriend ken, die vroeg weggaat en laat 
thuis komt. Ik mis mijn bijdehante vriendinnen, de 
buurtwinkel, het stappen. 

Restyling
Dan komt een buurvrouw langs met een bos bloemen. 
Hartstikke lief. “We hebben misschien wel interesse in 
die Pool van jullie”, zegt ze nog voor ik boe of bah kan 
zeggen. “Die mensen weten tenminste wat werken is.” 
“Dat was eigenlijk mijn broer”, zeg ik. Nieuwsgierig 
neemt ze me van top tot teen op. Als ik haar door het 
huis leid, oreert ze wat over de restauratie van au-
thentieke details in haar huis. En over een overbuur-
vrouw die haar huis heeft verpest met haar Ikea-shit. 
‘Wie doet dat nou? Heb jij trouwens al iemand voor 
je restyling? Ik zie dat je nog niet begonnen bent. Ik 
kan je Klaarenbeek aanbevelen, op de Reigersstraat. 
Personal decorating pur sang." Ik durf niet te zeggen 
dat we zo eigenlijk al klaar dachten te zijn, met de 
gezellige meuk uit onze voormalige appartementen. 

Straatfeest
Als ze me meevraagt naar een straatfeest zeg ik geen 
nee. Hoe zouden mijn buurtgenoten van dichtbij zijn? 
Bij het feestje komt de een na de ander zich voor-
stellen. Ze zien er volwassen en gelukt uit. Iedereen 
vraagt of ik kinderen heb. Intussen krijsen kleine we-
zens op een springkussen door ons heen. Het lijkt wel 
of ze hier een basisschool hebben leeggeschud. 
Ik raak aan de praat met ene Kaat, die uitlegt dat ze 
eigenlijk Cathelijne heet maar dat (volkomen terecht) 
een kaknaam vindt. Jan-Jaap, haar fruitige man-met-
ruitentrui, heeft het goede voorbeeld van zijn vrouw 
niet gevolgd. 

We hebben een echt 
grotemenschenhuis gekocht 
in de Zeeheldenbuurt

Kwijlen
Er haakt een Yolan aan, met rode lippenstift, een 
grauwe artistieke jurk en een aantal meningen. Over 
gif in vaccinaties, afvalscheidingsproblematiek, vrij-
willigersbeleid in het Griftpark en een nieuw biolo-
gisch kinderdagverblijf vlakbij. Ze heeft een kinder-
wagen in haar ene en een biertje in haar andere hand. 
Als ze vraagt of ik hem even wil vasthouden, grijp ik 
welwillend naar haar glas maar ik krijg een pruttelend 
hummeltje aangereikt. Ongemakkelijk drapeer ik het 
tegen mijn schouder. Zou het gaan kwijlen? 
“Ik heb hier pas vrienden sinds ik moeder ben”, ver-
trouwt ze me toe. “Dan heb je wat gemeenschappe-
lijks hè.” Ze loopt door naar een groep luidruchtig 
lachende dertigers. Ik blijf staan met het kleintje in 
mijn armen, dat steeds prettiger aanvoelt.

Maar natuurlijk … een baby! 

A
Kelly’s avonturen zijn gecreëerd 
door Anne-Marie de Ruiter, 
auteur van onder andere 
‘Ja dokter nee dokter. Hoe ik 
mijn weg vond in de zorg’ 
(uitgeverij ZEZZ). 

Nieuwe 
buurvrouw

Onze eigen 
luizenmoeder

Kelly
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“Dicht bij Hercules en 
Sporting, ideaal voor 

de kinderen”

Bewoner
TEKST EN FOTO PUCK ‘T HART

Suzanne Savenije  (44) en Maar-
ten Bloemen (49) wonen met hun 
vier kinderen sinds juni op de 
Veemarkt.

“De buurt is goed, gezellig met veel 
kinderen, en het huis is lekker ruim. 
We werken allebei buiten de stad 
dus het is  lekker praktisch dat we 
zo dicht bij de snelweg zitten.
Aan het einde van de middag zitten 
we vaak in de zon op het hofje. Er  
krioelen dan allerlei kleine kinderen 
om ons heen. Dat is zo grappig, om-
dat we zelf die fase al voorbij zijn.
Sinds mijn studententijd woon ik al 
in dit deel van Utrecht. Eerst boven 
de Gaard, later in Voordorp, en toen 
in Blauwkapel. We hebben hier dus 
allemaal vrienden wonen, dat is ook 
erg leuk. Het is echt thuiskomen.”



12   MENSENWIJK



MENSENWIJK   13

Oosterspoor
GEDICHT FRED PENNINGA    FOTO YVONNE VAN ZAANEN

SPOORZOEKEN

Als door haar partner verlaten

ligt hier het welhaast vergeten restant

van het druk bereden tracé Utrecht-Hilversum.

Kleurgeschakeerde bladeren als zakdoekjes

– groeten van haastig in- en uitgestapte reizigers –  

niks toegangspoortjes, in- en uitgecheck, zelfs geen perron.

Hier wacht niemand meer op niemand

hier kleurt het 144 jaren diep getrokken spoor 

tot groenstrook rond de rails, met lichte parkpotentie.

Nostalgie als sleutelwoord, omhelzingen

en afscheid dat tot ver voorbij de einder duurt

in de Heimwee Express van het Spoorwegmuseum.
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Het hele programma is samengesteld 
met de bewoners en culturele instan-
ties in de wijken. Ga op avontuur in het 
noorden en leer je eigen stad ‘opnieuw’ 
kennen. Elke wijk heeft een centraal  
‘festivalhart’ met optredens, initiatieven 
uit de wijk en een speciale route door 
de wijk. Kun je niet kiezen: neem 
de Noordwaarts Route en kom 
overal. 

Zuilen: dichtersdorp
‘Als gemeente opgeheven, als gemeen-
schap gebleven.’ Sinds 1954 hoort Zuilen 
bij Utrecht, maar nog steeds heeft het 
een dorpsgevoel: een eigen wapen, een 
eigen voetbalclub en een eigen Konings-
dagvereniging. Naast de oude bewoners 
zijn er in de afgelopen jaren ook veel 
nieuwe bewoners in de wijk gekomen. 
Dat zie je terug in de cultuur van de 
wijk. Een wijk die met regelmaat wordt 
omschreven als een ‘dichtersdorp’ of een 
‘muziekwijk’. Een buurt die ooit bestond 

uit de woningen rondom Slot Zuylen, en 
die na de komst van Demka en Werkspoor 
uitgroeide tot het huidige Zuilen. Een 
buurt waar het gemeenschaps-
gevoel nog altijd sterk is en die 
barst van het culturele talent.

Ondiep: verhalenverteller
Ondiep is van oudsher een Utrechtse 
volkswijk waar families al decennialang 
in dezelfde straten wonen en waar ie-
dereen elkaar kent. En een wijk die niet 
altijd even goed bekend stond, maar ze-
ker ook in ontwikkeling is. Na de recente 
nieuwbouw- en renovatieprojecten kwa-
men er ‘nieuwe Ondiepers’, kreeg de wijk 
een sociale en culturele boost en wordt 
er steeds meer afstand genomen van het 
imago dat de buurt jarenlang met zich 
meedroeg. Laat je verrassen door 
de oude en nieuwe verhalen uit 
Ondiep, verteld door rasechte On-
diepers die terecht trots zijn op 
hun plek. 

Overvecht: culturele broedplaats
Overvecht is de grootste wijk van Utrecht 
met bewoners die veel verschillende 
culturen en achtergronden met 
zich meebrengen. Deze wijk heeft veel 
gezichten: op de Gagelsteede waan je 
je in een bosrijke buitenwijk en tussen 
de flatgebouwen op De Dreef barst het 
van de jonge creatieve ondernemers. 
Het voormalige NPD-terrein naast Win-
kelcentrum Overvecht wordt gesloopt en 
opnieuw ingericht, en krijgt deels een 
culturele bestemming. Reden voor Cultu-
rele Zondagen om juist daar het festival-
hart van Overvecht in te richten. Kom 
kijken op de bouwplaats van een 
wijk in ontwikkeling.

NOORDWAARTS
Laat je verrassen en 
ga mee op avontuur!

Culturele Zondagen gaat de wijken in met als eerste bestem-
ming Utrecht Noord. Laat je op zondag 22 april verrassen 
in Zuilen, Ondiep en Overvecht. De wijken barsten van ta-
lent, ondernemersdrang en mooie initiatieven. Een Culturele  
Zondag waarbij wijkbewoners én Utrechters uit de andere  
wijken welkom zijn om kennis te maken met de parels in het 
noorden van de stad.

Ontdek het noorden 
van Utrecht tijdens 
de Culturele Zondag
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Zuilen
• Première Slopera
 Een opera over de sloop en nieuw- 
 bouw  in de buurt Mussen en Merels.  
 Wat gebeurt er in een buurtgemeen- 
 schap als besloten wordt dat tachtig  
 procent van de woningen afgebroken  
 wordt om plaats te maken voor 
 nieuwbouw, en de bewoners het 
 gevoel hebben dat er veel besloten  
 wordt buiten hen om?
• Dichtersroute
 Start bij het Vorstelijk Complex voor  
 een dichterlijke wandeling door Zuilen. 
 Op verrassende plekken dragen 
 dichters uit de wijk teksten voor   
 die zijn geïnspireerd op de buurt.  
 Zuilenser wordt het niet.
• Voorproefje van WerkspoorOpera 
 In 2019 vindt de WerkspoorOpera  
 plaats, een opera over de industriële  
 geschiedenis van Utrecht gezien   
 vanuit een Zuilens gezin. Popkoor  
 Zuilen geeft op deze Culturele   
 Zondag een voorproefje. 

Ondiep 
• Culturele Zondagen brunch
 Noordwaarts gaat officieel van start  
 met de brunch op het Plantageplein.  
 Met diverse optredens!
• De Ondiepse Kanaries
 Dit koor is ontstaan uit de Volksopera  
 Ondiep en heeft een echt Ondieps 
 repertoire met het Ondieps Volkslied. 

Overvecht
• Festivalhart NPD terrein
 Kom Overvecht zien, horen en  
 proeven! Met optredens van   
 Jermain Bridgewater, Stut Theater  
 en de theatergroep De Dochters.  
• Urban Talent Corner
 Cultuurspot Overvecht, The Social 
 Collective en Creative College 
 presenteren hiphop, afrodance en  
 muziek van jong talent uit de wijk.
• Gagelsteede
 Ontdek het groene hart van Overvecht!  
 Volg een workshop ‘fotograferen met  
 je smartphone’, bekijk een bijzondere  
 foto-expositie in de wei of ga terug in  
 de tijd met de documentaire 'Sfeer van  
 Weleer'. 

Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. 
Bekijk het gehele programma op 
www.culturelezondagen.nl 

Highlights uit het programma
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Buurtcentrum De Leeuw is hét buurt-
huis voor de wijk Noordoost. Je kunt 
er deelnemen aan allerlei activitei-
ten, zelf een activiteit opstarten, 
vrijwilligerswerk doen, een kopje 
koffie drinken, ruimtes huren en 
nog veel meer. Hieronder een paar  
leuke dingen uitgelicht.

KrijgdeKleertjes!
Elke tweede zaterdag van de maand
tussen 12.00-14.00 uur. 
Kinderkleding en kinderboeken ruilen. 
Dringend vrijwilligers gezocht! 
Bel Jolanda 06-166 154 60.

Repair Café
Elke tweede zaterdag van de maand 
tussen 13.00-15.00 uur. 
Samen repareren van spullen.

Eettafel Dinsdag
Elke eerste dinsdag en derde donderdag 
van de maand koken vrijwilligers 
een duurzame en gezonde maaltijd 
in Buurtcentrum De Leeuw. Bewoners uit 
Noordoost (45+) kunnen zich hiervoor 
opgeven. Eten 6 euro (met U-pas 4 euro). 
Dinsdag: 18.00-19.15 uur
Opgeven bij Wil Cooiman 030-273 31 01.
Donderdag: 17.30-18.45 uur
Opgeven bij Anne-Jasmijn ter Horst 
06-308 114 55.

Mode maak je zelf
Heb je zin om zelf aan de slag te gaan 
met draad, naald en schaar, maar weet 
je nog niet of het iets voor je is? Geef je 
dan op voor de cursus ‘Mode Maken’. Al 
jaren zijn we op dinsdag druk in de weer 
met een inspirerende, enthousiaste groep 
vrouwen. Bel Gabriëlle 06-226 541 22 of 
mail naar: info@bisonder.com.

Wereldmuziek door de Noordooster
Elke donderdagavond wordt er muziek uit 
alle windstreken gespeeld: van Oost-Eu-
ropese volksmuziek tot zwoele Zuid-Ame-
rikaanse klanken. Dit Wereldmuziekorkest 
heeft een bijzondere bezetting met ver-
schillende blaasinstrumenten, strijkin-
strumenten en natuurlijk een swingende 
ritme-sectie. www.noordooster.com 

Wijkkoor ‘t Akkoord
Wijkkoor ‘t Akkoord bestaat al 25 jaar. 
Het akkoord bestaat uit 25 man: 6 sopra-
nen, 7 alten, 5 tenoren en 7 bassen.
Elke maandagavond tussen 20.00-22.00 
uur in De Leeuw. Informatie: 
vanwageningen@planet.nl
 
Countryline dance voor 55+
Samen dansen op country- en western- 
muziek. Kom een keer vrijblijvend mee-
doen! Woensdag van 10.30-12.00 uur en 
van 13.00-14.30 uur
Opgeven bij Els Overbosch 030-271 37 69. 

In Between Café
Elke laatste donderdag van de maand van 
9.30-12.00 uur, inloop vanaf 9.15 uur.
Het netwerkcafé dat werk-en opdracht-
zoekenden (zzp’ers) maandelijks bij  
elkaar brengt om te netwerken en exper-
tise uit te wisselen. Meer informatie:
utrecht-noordoost@inbetweencafe.nl

BINGO!
Elke laatste donderdag van de maand.
Van 19.30-21.30 uur (19.00 uur open).
Voor iedereen, van jong tot oud, die van 
spelletjes houdt.

Leuk idee?
Heb je een leuk idee en wil je iets 
doen voor de buurt, loop dan eens  
binnen voor een gesprekje met de sociaal  
makelaars van Wijk&Co. 
Wies Kool 06-100 179 66 
Bep van Rees 06-113 975 93

Buurtcentrum De Leeuw
Samuel van Houtenstraat 1
buurtcentrumdeleeuw@gmail.com
www.buurtcentrumdeleeuw.nl

Buurtcentrum De Leeuw
Wat is er allemaal te doen?
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  Cijfers van Noordoost

Noordoost telt 21.000 huishoudens

38.000 inwoners

Actief in de buurt 

helpt met het  
onderhoud van 
groen

helpt met 
schoonmaken van de 
openbare ruimte

helpt op school, in 
het buurthuis of bij 
de sportvereniging

14%

34%

91%
maakt weleens een 
praatje met mensen 
uit de buurt

15%

11%
helpt bij organiseren 
van buurtfeesten

10% helpt bij zorg of 
hulp aan buurt-
bewoners

Huurhuizen 
8.000

Koophuizen
13.000

10% helpt bij 
buurtpreventie

34%

INFOGRAPHIC PUCK ‘T HART

Gegevens komen van WistUdata: utrecht.buurtmonitor.nl

✶
RAPPORTCIJFER 

Algemeen buurtoordeel

8,0

van de inwoners 
van Noordoost is op 
enige wijze actief in 
de buurt



Helen Kret: “Het is al bij verschil-
lende mensen thuis geweest, en 
de kinderen zijn inmiddels ook 
groot genoeg om mee te doen. 
Ieder jaar doen er meer mensen 
mee. We spelen drie rondes, je 
hebt steeds wisselende maten, 
dus je zit zo’n avond bijna met 
iedereen een keer aan tafel. Jong 
en oud zijn erbij, een opa van 
een van de straatgenoten mag  
ook iedere jaar gezellig meedoen. 
Ze zeggen dat je bij klaverjassen 
vooral geluk met je kaarten moet 
hebben... maar de winnaar wint 
al voor de derde keer, dus zou hij 
toch gewoon de beste zijn?”

GILDSTRAAT/DADELSTRAAT/PALMSTRAAT

Klaverjastoernooi
Wittevrouwen 

FO
TO

 H
EL

EN
 K

RE
T
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Op het garagepad van het Dingemanshuis, op nummer 189-
191, staat een Range Rover geparkeerd. Naast de voordeur 
van het huis zit nog het naambordje van het architecten-
bureau. Toch lijkt het of er binnen de muren van huis niet 
meer gewerkt en gewoond wordt. Ooit gold het als Huis voor 
de Toekomst. Altijd kijk ik even of er misschien toch iemand 
in de torenkamer zit. Mij lijkt het wel wat om me voor een 
paar dagen in die kamer terug te trekken. Mijn dagelijkse 
spulletjes, boeken, notitieboekjes en laptop meenemen, 
maar van lezen of schrijven zal niet veel terecht komen. 
Ik zal vooral naar buiten over de stad kijken, al valt dat 
uitzicht dan misschien een beetje tegen. Vanuit de torenka-
mer moet het vroegere uitzicht veel weidser zijn geweest: 
het vele groen en het talud van de Sartreweg houdt dat nu 
tegen.

Piet Dingemans (architect, 1910-1970) liet in de jaren van de 
wederopbouw zien dat het bouwen anders kon. Hij ontwierp 
op zijn ‘Dingemans-manier’ nog zoveel meer. De buurt tussen 
het Dingemanshuis en het spoor aan de Huizingalaan zou je de 
Dingemansbuurt kunnen noemen. Dingemans ontwierp, naast 
het huis met de torenkamer, de woonhuizen in dat deel van 
de Huizingalaan en het gebouw van Nimeto. Frans Dingemans 
werkte met zijn architectenbureau in het Dingemanshuis na de 
dood van zijn vader. In 2011 stopte hij met zijn bureau en ging 
op zoek naar nieuwe gebruikers. Het pand is nu aangewezen als 
gemeentemonument.

Johan Huizinga (1872–1945) was een Nederlands historicus. 

Grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en mentaliteits-
geschiedenis. Hij schreef onder andere Herfsttij der Middeleeu-
wen. Voor een habbekrats kocht ik het boek indertijd op een 
Bergense boekenmarkt. Het exemplaar was toen al oud en ruikt 
nu nog naar antiquariaat. Het was Huizinga’s beroemdste boek 
en uitgegeven in Haarlem door Tjeenk Willink in 1947. 

Piet Dingemans was toen nog maar 37 jaar. De wederopbouw 
kwam langzaam op gang. De bouw van de huizen aan de Hui-
zingalaan zou nog jaren op zich laten wachten. De bewoners van 
de Admiraal Van Gentstraat hadden nog uitzicht op de Hoofd-
dijkse Wetering, een strook weiland en daarna de Ezelsdijk. Op 
weg naar de stad had Johan Huizinga het zo nog kunnen zien. 
Piet Dingemans zette een deel van de Huizingalaan naar zijn 
hand en woonde tot aan zijn dood in 1970 in zijn Dingemans-
huis. Het was 1964 toen hij er voor het eerst binnenstapte.
Piet Dingemans en Johan Huizinga zijn in doen en laten twee 
verschillende mannen. De doener en de denker, maar beiden 
ook met een andere blik op hun vakgebied. Nog jaarlijks wordt 
in de Pieterskerk in Leiden de Huizingalezing gehouden. Het is 
een eerbetoon aan de cultuurfilosoof. De lezingen hebben in 
Huizinga’s geest een maatschappijkritisch karakter. 

Twee jaar na de dood van Dingemans wordt de eerste Huizinga-
lezing door Rudy Kousbroek uitgesproken. Hoe tijdsbepalend 
Dingemans woon- en werkhuis ook is, het is nog steeds zo an-
ders dan alle andere. Op de hoek van de Huizingalaan valt dat 
grappige torentje als een blijvend eerbetoon na decennia nog 
steeds op. 

Huizingalaan
 TEKST PETER BOER
 

“professioneel maar tóch zo dichtbij” 
reactie van een nabestaande     

de zwaan uitvaarten
www.dezwaanuitvaarten.nl

030 238 00 38
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Huid & Laser Utrecht is een 
kliniek voor huidtherapie 
gespecialiseerd in laser-

behandelingen

T. 030 - 751 02 69
Herculesplein 271, Utrecht
E. info@huid-en-laser-utrecht.nl
www.huid-en-laser-utrecht.nl

1e laser-
behandeling 
20% korting

AANBIEDING



De Wijkraad Noordoost
TEKST FLEUR VAN IJPEREN EN EVA LEEN  FOTO’S HELEN KRET

De Wijkraad Noordoost bestaat 
uit een groep actieve bewoners en 
geeft regelmatig gevraagd en onge-
vraagd adviezen over verschillende 
thema’s aan het College van Burge-
meester en Wethouders.

Vergaderingen zijn maandelijks op 
een dinsdag, voor iedereen toegan-
kelijk. De volgende zijn op dinsdag 
20 maart, 17 april, 15 mei.

Volg de Wijkraad Noordoost ook op  
twitter via @Wijkraad_NO
www.wijkraadnoordoost.nl
info@wijkraadnoordoost.nl. 

Bewoners: 
bundel je kracht!
Stel: je komt nieuw wonen in een wijk of er worden in jouw woonwijk 
forse bouwwerkzaamheden verricht. Kortom; jouw leefomgeving gaat 
er helemaal anders uitzien. Zou je dan mee willen praten met de ont-
wikkelaars en de gemeente? Zou je je stem willen laten horen? Wij 
denken dat veel mensen mee willen beslissen over hun eigen leef-
omgeving, maar dat er weinig toegankelijke informatie is over hoe je 
dit als bewoner zou kunnen doen. Het Bewonersplatform Staatslieden-
Lauwerecht heeft hier, met hulp van The Social Firm, advies over ge-
geven.

De verantwoordelijkheid voor communicatie - over veranderingen en kan-
sen - ligt nu bij veel verschillende partijen. Logisch, maar vaak wel onhan-
dig. Het kan zorgen voor onduidelijkheid, gaten in het participatieproces 
en bewoners die zich niet gehoord voelen. Volgens het Bewonersplatform 
zou deze taak idealiter liggen bij het Wijkbureau, en zouden er verschil-
lende online en offline middelen ingezet moeten worden om bewoners te 
bereiken. Naast de communicatie is ook verkeer een belangrijk thema. Het 
Bewonersplatform pleit dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor on-
derzoek in het kader van alle veranderingen en de bijkomende (verkeers)
effecten op de buurt. Ook willen bewoners meer groen in de wijk, vooral bij
nieuwe bouwplannen, maar ook in mogelijkheden tot zelfbeheer en com-
municatie hierover.

Als laatst is het participatieproces een discussiepunt gebleken, wie bepaalt 
de mate van inspraak? Waarom ligt dat niet bij bewoners? Het Bewoners-
platform hoopt op meer ruimte voor co-creatie en openheid tijdens het 
proces.

Bewoners zijn bijeengekomen van mei - december 2017 en zij hebben in 
januari 2018 een adviesrapport geschreven. Het advies is gepresenteerd 
aan de Wijkraad Noordoost en de wijkwethouder. Ben je benieuwd naar de 
adviezen van het Bewonersplatform? Ga dan naar 
www.thesocialfirm.nl/projecten.html.
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Iedereen die boodschappen doet 
op de Merelstraat en Draaiweg 
vraagt zich dit waarschijnlijk wel-
eens af. Er gebeuren dagelijks bijna- 
ongelukken doordat de verkeerssituatie 
voor fietsers en wandelaars onduidelijk 
is. Bewoners in het Bewonersplatform 
Staatslieden&Lauwerecht besloten hier 
iets mee te doen, en zijn gestart met 
het ‘Verklein me plein-plan’. Het doel 
van het plan is niet verkleinen van het 
plein; maar zorgen dat de verkeerssitu-
atie duidelijk en veilig wordt.

Op 22 november kwam de groep voor het 
eerst bij elkaar. De uitkomst was dat er 
in grote lijnen twee oplossingen haalbaar 
zijn. 

1: de stoep aan de Draaiweg verhogen  
zodat fietsers niet makkelijk het pleintje 
op fietsen en bewegwijzering plaatsen. Of 

2: een fietspad aanleggen over het 
pleintje zodat de situatie duidelijk is.

Vervolgstappen
Op 5 februari heeft het bewonersplat-
form in een sessie met bewoners en de 
gemeente vervolgstappen bepaald. Door 
middel van kleine interventies zoals het 
ophogen van de stoep en groen plaatsen 
wat de toegang voor fietsers moet strem-
men, hopen de bewoners op een veiligere 
verkeerssituatie op het plein. De komende 
tijd gaat het Bewonersplatform met nog 
meer bewoners en de ondernemers langs 

het pleintje in gesprek welke stappen er 
verder worden gezet. Samen zorgen we 
voor een veiligere leefomgeving. 

Presentatie ontvangen?
Er is door bewoner Bart een mooie  
presentatie gemaakt over de geschiedenis 
van het plein (helemaal terug naar de 18e 
eeuw) en mogelijke interventies die het 
plein veiliger kunnen maken. Wil je deze 
presentatie ontvangen, betrokken zijn of 
meedoen met Verklein me plein? Mail dan 
info@thesocialfirm.nl. 

Verklein me plein
‘Mag je hier nou fietsen of niet?’
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Samen in het gras
bij onze kinderdagverblijven

Voor meer informatie:  www.ludens.nl
ip@ludens.nl / 030 – 256 70 70

U bent van harte welkom!

Villa Kakelbont                   Anansi                    Jodokus

wij snappen wat jou beweegt

 

 Kom buiten sporten!

Afwisselende cardio en 
krachtoefeningen mét  
persoonlijke begeleiding 
door ervaren coaches. 

 
Spark Sport is er voor  
zowel de startende als 
ervaren sporter. 

Meld je aan voor een gratis proefles  
via WhatsApp op 06-51096201 

 
www.sparksport.nl 

 Ma: 19.45 - 20.30 Interval 
Ma: 20.30 - 21.15 Interval 
 
Di: 19.45 - 20.30 Interval 
Di: 20.30 - 21.15 Energy 
 
Wo: 08.45 - 09.30 Interval 
Wo: 09.30 - 10.15 Interval

Do*: 19.45 - 20.30 Interval 
Do*: 20.30 - 21.15 Energy 
*Donderdagavond start v.a. 1 april 2018 

Vrij: 08.45 - 09.30 Interval 
Vrij: 09.30 - 10.15 Energy 
 
Za: 08.45 - 09.15 Tabata 
Za: 09.15 - 10.00 Interval 
Za: 10.00 - 10.45 Energy

IN MEMORIAM

Matthias Jorissen

11 juli 1962 - 25 januari 2018

Een van onze voormalig redactieleden is totaal 
onverwacht overleden. We zijn er allemaal van 

geschrokken. Matthias was van zomer 2015 
tot winter 2016 betrokken bij de redactie, als 

fotograaf en enthousiast meedenker. 
Een bevlogen en prettig mens. 

We leven mee met zijn gezin en alle mensen 
die in hem een vriend hebben verloren.
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Peter rijdt

 
Oma Aartje
 
Een paar weken geleden reed ik voor de eerste keer met een SnapCar de straat uit. Dat er 
zoveel SnapCars vlak bij mijn huis zouden zijn, wist ik niet. Na een paar verzoeken had 
ik praktisch de beschikking over drie auto’s terwijl een toch echt genoeg is. Het werd 
de Renault van Jeff. Nog geen vijf minuten van mijn huis. Eerst reed ik nog naar mijn 
eigen huis om daarna door te rijden en mijn moeder op te halen. Deze nog onbekende 
auto moet ik nog beter leren kennen. Bovendien zie ik mijzelf niet als de allerbeste  
autorijder. Voor mijn moeder maakt het niet uit. Zij vindt dat al haar drie kinderen lekker 
rijden. Voor haar is het altijd genieten wanneer ze met een van haar kinderen op stap 
gaat. Ook al is het een beetje een verdrietige rit naar een crematorium in de Haarlem-
mermeerpolder in verband met het overlijden van haar schoonzus die 87 werd. “Je rijdt 
lekker,” zal ze een paar keer zeggen. 
 
Op de A2 voelt Jeffs auto als de mijne. In de auto heeft mijn moeder nooit van stilte 
gehouden, en ze praat honderduit. De vele ritten van Alkmaar naar Utrecht heeft ze 
nooit geteld. Het moeten er meer dan duizend zijn geweest. Duizend bezoeken aan haar 
ouders en het ouderlijk huis in Zuilen en later aan ons. “Er blijft iets geks in mijn hoofd 
zitten, dat er maar niet uitgaat; dat mijn huis er al zo lang niet meer is. Ik weet dat ik 
nu weer bij je in de buurt woon, maar als ik mijn nieuwe huis in Utrecht binnenstap en 
het even niet weet, dan bel ik je maar op.” 

Een paar maanden geleden zijn we in het huis van haar ouders in Zuilen geweest. Ze 
heeft toen gezien dat alles veranderd is. Ik kreeg van de huidige bewoners daarna nog 
een appje met een foto van oma Aartje; bij de verbouwing gevonden op zolder. Ik laat 
haar de foto op mijn iPhone zien. “Aartje, mijn opoe Aartje.” Even is het stil in de auto. 
Het is niet de foto die ik me herinner van de fotogalerij op zolder bij opa en oma. De 
vier foto’s met Teuntje, Antoni, Bouwe en Aartje. De galerij was al opgeruimd toen mijn 
moeder me in de zomer van 1991 belde om met een koffer langs te komen en wat uit 
te zoeken. Hoe vaak heb ik niet in mijn oude buurt gevulde containers met anonieme 
geschiedenissen zien staan: schilderijtjes, sleutelkastjes of een verloren fotoalbum.
 
We rijden de parkeerplaats van het crematorium af. In haar hoofd speelt nog de  
herinnering aan Aartje. “Het was een gezellig dagje.” Het begint te schemeren als we de 
vertrouwde skyline van Utrecht zien. Op de Zuilense Ring neem ik de afslag naar Zuilen 
en rijd nog een keer langs haar oude huis. Het wordt niet opgemerkt. “Wat rijd je toch 
lekker auto”, herhaalt ze nog eens en staart in stilte voor zich uit. 

...steeds dichtbij...

030 - 666 22 44 

Caroline
de Bruijn

Narda
Delhaas&amentiuitvaartverzorging.nl

alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

Peter Boer is schrijver en woont en werkt in Voordorp. Hij schreef twee boeken, en schreef 
columns en verhalen diverse tijdschriften voor o.a. Ons Utrecht, Nivon en Ons Amsterdam. 

“Je eigen kleur geven 
aan de uitvaart”

Sandra van der Pas
(Tuindorp Utrecht)

24 UUR l 06 553 033 85 l PASSAGEUITVAARTEN.NL

• verkoop
• aankoop
• taxatie
• verhuur
• beheer

www.wijmakelaardij.nl

WWW.BEAUTYSALONAMIRA.NL

Met deze bon heeft u recht op 20% 
korting op een behandeling in 2018

030-7855276
✂



FOTO VICKY PRONK 
TEKST MAURICE HENGEVELD

Zink in
Zeehelden
De Zeeheldenbuurt wordt, naast  
imposante straatnamen, gekenmerkt 
door stijlvolle, charmante en statige 
herenhuizen, waarvan veel in de  
aansprekende en geliefde Amster-
damse Schoolstijl. 
In de Admiraal van Gentstraat springt 
één woonhuis er echter nadrukkelijk 
uit vanwege zijn moderne, strakke  
architectuur, grote raampartijen en  
zinken gevelbekleding.
De bovenste twee verdiepingen 
springen elegant terug, waardoor 
deze minder opvallen. Het pand 
is in 2006 gebouwd naar een  
ontwerp van H en E architecten uit  
Hilversum. Het huis wordt bewoond 
door de architect zelf, met zijn gezin.  
De woning is een echt familiehuis 
met maar liefst vijf woonlagen. 


